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ZAHVALA 

Avtorji naloge se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri izdelavi te naloge.  

Še posebej bi se radi zahvalili:  

- potomcem naših prababic, lešandrink, ki so nam zgodbe zaupali, 

- ge. Darinki Kozinc, predsednici Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink s 

sedežem v Prvačini in drugim članicam društva, predvsem ge. Andrejki Humar in ge. Ljubi 

Krušič. Društvo je v zadnjih letih uspelo povrniti ugled in čast našim »nonam«. Gospe iz 

Društva za ohranjanje kulturne dediščine in gospe iz Društva žena Prvačina so nam 

prijazno predstavile zgodovino, jedi, oblačila in vse, kar je bilo v preteklosti odkrito o 

aleksandrinkah, 

- gospe Dejani Baša, zaposleni na TIC-u Nova Gorica, ki nam je prijazno pomagala pri 

postavitvi ideje in načrta učne poti 

- in vsem, ki z veliko mero vztrajnosti, volje, na trenutke celo jeze, ohranjate spomin na ta, 

dolgo zamolčan ali celo sramoten del zgodovine naših krajev. 
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POVZETEK 

V letošnjem šolskem letu smo izdelali projektno-turistično nalogo z naslovom ZGODBE 

LEŠANDRINK.  V njej smo zgodbarili zgodbe naših non – lešandrink.  Dolga leta so bile zgodbe 

aleksandrink zamolčane, o njih se ni govorilo, bilo je celo sramotno povedati, da je bila tvoja 

babica, prababica aleksandrinka. V zadnjih letih se je to zelo spremenilo. Ljudje so bolj 

osveščeni, potomci žensk, ki so v  začetku 19. stoletja migrirale v Egipt, se zelo trudijo, da bi 

ženskam povrnili ugled. Na temo aleksandrink je izšlo kar nekaj knjig, posnetih je bilo tudi nekaj 

filmov. Tema je tako postala zanimiva tudi za širšo javnost.  

Mi živimo v krajih (Dornberk, Prvačina), od koder je v Egipt odšlo zelo veliko žensk. Ker je tod v 

preteklosti pustošila revščina, so ženske morale »s trebuhom za kruhom«, da bi vsaj nekoliko 

izboljšale položaj svojih družin. Večinoma so to bile naše »pranone«.  

Te zgodbe moramo povedati naprej, smo si dejali in tako je nastala ideja, da bi postavili krajšo 

učno pot po poteh lešandrink. Povezali smo tri bližnje kraje: Prvačino, Dornberk in Gradišče nad 

Prvačino. To so trije kraji, v katerih živimo in jih zelo dobro poznamo. Seveda je okolje, od koder 

so izhajale aleksandrinke širše (Branik, Šempas, Renče …), a zdelo se nam je, da so ti trije kraji 

tisto, kar bi lahko mladim – našim vrstnikom ponudili. Trije kraji, ki jih povezuje ena zgodba – 

posebna, nenavadna, mladim morda nekoliko manj znana. Zgodbo o aleksandrinkah smo 

mailto:os.dornberk@guest.arnes.si
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navezali na čudovito naravo in tako je nastala učna pot, ki bi jo vrstnikom predstavili v kulturno-

športnem dnevu.  

V nalogi smo najprej postavili teoretični del, v katerem smo predstavili, kdo so bile aleksandrinke, 

v drugem delu pa opisujemo, kako  smo si zamislili to naše približno šesturno druženje. Vse to pa 

povezujejo zgodbe. Seveda je zgodb o aleksandrinkah veliko, mi smo izbrali tiste, ki so naše – 

domače. Zgodbe aleksandrink in lepote naše okolice smo povezali s prijaznostjo domačinov in 

društev ter odlično »kuharijo« naših babic in prijaznih vaških žena.  

V nalogi smo zapisali tudi, kako bi naš turistični proizvod tržili, pri čemer smo osrednjo  mesto 

namenili spletu in socialnim omrežjem, ki so med mladimi seveda najbolj priljubljena. 

 

Ključne besede: turistični proizvod, narava, učna pot, dan dejavnosti, aleksandrinke 
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1 UVOD  

1.1 Izbira teme  

Pravzaprav je bila izbira zgodbe zelo lahka. Le pravi trenutek smo čakali, da končno povemo 

zgodbo naših prababic, in letošnja tema festivala je bila kot naročena. Zgodba aleksandink, to bo 

naša zgodba, smo se odločili v en glas.  

Najprej smo pobrskali po zgodovini aleksandrink. Večina od nas, ki smo to nalogo oblikovali, ima 

v družini kako aleksandrinko. Bila je to priložnost, da pobrskamo po preteklosti, odpremo »baule« 

(skrinje, ki so jih včasih uporabljali za potovanje) in pobrskamo po starih fotografijah. Vsaka 

življenjska zgodba zase je nekaj posebnega in prav zato dragocena. To velja tudi za zgodbe 

aleksandrink. Škoda bi bilo izgubiti bogastvo teh zgodb, saj se v vsaki skriva usoda posameznika, 

vredna spomina.  

Da bo naše izhodišče Prvačina, ni bilo dvoma. Kar pet avtorjev (od osmih) te naloge je iz 

Prvačine. V Prvačini deluje Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, ki je zelo 

zagnano, za svoje delo je prejelo tudi precej nagrad. Društvo je v Prvačini uredilo muzej, kjer se 

bo naša pot začela.  

Kaj pa naprej? Ko smo začeli raziskovati in brskati po zgodbah aleksandrink, se nam je odprlo 

kar široko polje oz. prostor na Goriškem, od koder so bile aleksandrinke. Prevelik prostor, da bi 

ga lahko v celoti zajeli v nalogi. Morali smo ga zožiti. Odločili smo se za tri kraje: Prvačina, 

Gradišče nad Prvačino in Dornberk. Tu smo doma. Kraji so blizu drug drugega, z lahkoto jih 

povežemo v pešpot.  

Seveda smo vedeli, da sami ne bomo zmogli. Potrebna bo pomoč odraslih, smo si dejali. In 

seveda so bile tu prijazne gospodinje, žene iz Društva kmečkih žena, ki so nam tudi tokrat, kot 

vedno, rade priskočile na pomoč.  

Končno se je izoblikoval načrt. Postavili bomo učno pot lešandrink, ki jo bomo lahko v petih ali 

šestih urah prehodili. Na poti bomo zgodbarili zgodbo aleksandrink, spoznali njihove jedi, 

zgodovino in modo, si ogledali muzej, obenem pa se tudi poveselili, kaj zapeli – skratka se imeli 

lepo.  

Navezali smo stik s številnimi domačini in društvi, ki so nam pripravljeni pri izvedbi dejavnosti 

pomagati.  

Oblikovali smo torej program dejavnosti, povezan z zgodbo, hrano in lepoto narave.  

Vabljeni, da se nam pridružite! 
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2 PO POTI LEŠANDRINK 

2. 1 Od ideje do naloge 

Najprej smo se pozanimali, kdo so bile aleksandrinke in kakšne zgodbe jih povezujejo.  V 

knjižnici in po spletu smo pobrskali po literaturi, da bi izvedeli čim več informacij. V goste smo 

povabili potomce aleksandrink in obiskali muzej.  

Učna pot bo oblikovana kot pet do šesturni športno-kulturni dan. Za dan dejavnosti smo se 

odločili, ker sodi v obvezen program osnovne šole, z aktivno udeležbo na njem pa bi zagotovo 

pritegnili veliko mladih, da bi se iz njih tudi kaj naučili in morda kasneje na tak izlet povabili tudi 

starše, prijatelje, znance.  

2. 2 Opredelitev virov, uporabljenih v nalogi 

Pri izdelavi naloge smo se posluževali pisnih in ustnih virov. Veliko virov smo našli na spletu. 

Posebej dragoceni se nam zdijo ustni viri, saj pomenijo neke vrste zakladnico ljudskega izročila.  

2. 3 Oblikovanje turističnega produkta  

Pri oblikovanju učne poti smo bili pozorni na to, da smo povezali kraje, ki jim je skupna zgodba o 

aleksandrinkah. Gre za tri zgodbe, ki so si na prvi pogled enake, a hkrati tudi zelo različne, Kajti 

za vsako od teh zgodb stojijo ljudje, ki se jih je življenje aleksandrink dotaknilo na tak ali drugačen 

način. Pot je zasnovana tako, da jo peš lahko prehodijo tako mlajši otroci, kot tudi starejši ljudje. 

Čeprav smo program zastavili tako, da je primarno namenjen šolarjem in mladini, ga namreč 

lahko uporabijo tudi starejši pohodniki oziroma turisti. Za mladino smo se odločili zato, ker 

ugotavljamo, da mladi le malo poznajo aleksandrinke. Ko smo spraševali naše vrstnike, kaj vedo 

o tej temi, jih je le malo vedelo kaj o aleksandrinkah, čeprav je med nami kar nekaj njihovih 

potomcev. 

Postavitev take učne poti tako pomeni tudi promocijo in trženje te teme, kar je v poskusih, da bi 

aleksandrinkam povrnili ugled, zelo dobrodošlo. Naša želja je celo, da bi preko te ideje privabili v 

te kraje več turistov, kar bi bilo dobrodošlo tudi za Društvo za ohranjanje kulturne dediščine 

aleksandrink, ki bi na tak način pridobilo sredstva za obnovitev hiše, v katerem je muzej. 

Posebej smo bili pozorni glede stroškov, ki so povezani z dejavnostmi. Danes, ko se povsod 

kažejo finančne stiske in jih opažamo tudi pri nas, si ne moremo privoščiti dragih dni dejavnosti, 

saj se lahko zgodi, da bodo učenci ostajali doma. Na to nas neprestano opozarjajo tudi starši. 

Zato smo izvedli kratko anketo, v kateri smo nekaj staršev (50) povprašali, kolikšna vsota se jim 

za nek dan dejavnosti še zdi sprejemljiva. Večina, to je 45,6% je odgovorila, da 5 €, 28.3% do 7 

€, ostali bi prispevali največ  10 €. Podobno anketo smo izpeljali že v lanskem šolskem letu. 

Tokrat ugotavljamo, da se delež staršev, ki bi dali več za dneve dejavnosti zmanjšuje, zato se 

nam zdi zelo pomembno, da staršev ne dodatno bremenimo. Stroške smo tako skušali omejiti na 

minimum.  

V našem programu smo upoštevali že obstoječe objekte, sprehajalne poti in tudi že poznane 

turistične točke. Obogatili smo jih le še z dodatno ponudbo nekaterih dejavnosti, pokušnjo jedi, 

predvsem pa zanimivo zgodbo. Z našimi dejavnostmi upamo, da bomo popestrili turistično 

ponudbo našega kraja ter oživeli nekatere že postavljene, a premalo poznane projekte in objekte, 

zlasti pa pripomogli k širjenju zgodbe o aleksandrinkah.  
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3 NAŠE NONE ALEKSANDRINKE 

 

Množična emigracija ženske delovne sile z Goriške, ki so se kot dojilje in služkinje 

zaposlovale v Egiptu, se je začela v drugi polovici 19. stoletja, ko se je ob gradnji 

Sueškega prekopa in po njegovem odprtju leta 1869 povečalo število evropskih 

podjetnikov v Egiptu, naseljenih predvsem v Aleksandriji in Kairu. Kmečka in meščanska 

dekleta so se pri bogatih evropskih družinah zaposlovale kot kuharice, sobarice, varuške, 

dojilje, guvernante, šivilje ...  

 Slika 1: Aleksandrinke z varovanci  

 

Samske ženske so ta dela opravljale kot življenjski poklic. V domače kraje so se 

praviloma vračale le na obisk, za stalno pa so se vrnile šele ob upokojitvi. V mnogo 

težjem položaju kot neporočene so bile poročene žene in matere, ki so pogosto zapustile 

komaj nekajmesečnega dojenčka in odšle v dobro plačano službo dojilje v Egipt. 

Množičnost pojava dokazuje tudi poseben izraz "aleksandrinke", ki se je za te ženske 

udomačil na Goriškem. Poimenovali so jih po Aleksandriji, mestu, kjer je največ 

slovenskih žensk in deklet dobilo delo.  

 Slika 2: Poroka v Egiptu (spletni vir 1) 
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Slovenske ženske, ki  so  bile znane kot dobre delavke, so bile v Egiptu zelo iskane. 

Imenovali so jih »Les Goriciens, les Slaves, les Slovenes«. Tiste, ki so že delale, so 

urejale službo sestram, sestričnam, prijateljicam, sosedam, sovaščankam … Zaslužek je 

bil dober - vsaj štirikrat večji kot v Trstu ali Gorici. Ker so se odnosi v družinskem krogu 

po vsakem odhodu vse bolj rahljali, je postala vrnitev vse težja. Nekatere so šle v Egipt le 

enkrat, večinoma pa se še vračale. Nemalo jih je delalo stran od doma in domovine vse 

svoje življenje. Ko so se po spremembi oblasti v 50-ih letih 20. stoletja družine, pri katerih 

so delale, začele izseljevati iz Egipta, so jih pogosto vzele s seboj.   

Najtežje je bilo dojiljam, saj so morale zaradi dela, ki so ga opravljale, svojega komaj 

rojenega otroka pustiti doma in s svojim mlekom hraniti tujega. Usode teh aleksandrink in 

njihovih potomcev so bile najbolj žalostne. Pisale pa so se tudi srečne zgodbe.   

Nekatere med njimi so v Egiptu spoznale ljubezen ter se dobro poročile.  

  

Vzroki tovrstne, predvsem začasne delovne emigracije so bili v glavnem ekonomske 

narave. Zaslužek, ki so ga ženske pošiljale domov bodisi po pošti bodisi občasno po 

sorodnikih in prijateljih, ki so potovali na obisk v domače kraje ali se za stalno vračali 

domov, je bil namenjen preživetju družine, pozneje pa tudi šolanju otrok, izgradnji ali 

obnovi hiše oziroma gospodarskega poslopja. Ženske so se praviloma vrnile domov, ko so 

zaslužile potrebni denar. 

  

Zadnje ženske z Goriške, ki so še služile v Egiptu, so se z "žulji na  duši" vračale domov 

ob koncu 60-tih in začetku 70-tih let 20. stoletja, sicer je fenomen začel upadati že po 

koncu druge svetovne vojne.  

  

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Aleksandrinke v parku 

(spletni vir 1) 
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4 NAŠA ZGODBA 

NAJMLAJŠA ALEKSANDRINKA 

Sedim na obali in zrem v peneče se morje. Vzorci valovanja in udarjanja ob 

skale se ponavljajo, kot bi jih vodila nevidna roka. Voda se lesketa, zato priprem 

oči. Prešine me sproščujoči občutek. Morje mi počasi odnaša težke misli.  Kako 

lahkotno in neutrudno valovi. Brezbrižno je do različnih usod ljudi, ki stojijo na 

obalah.  

Ženska sem s prijetno družino in poživljajočimi vnuki. Čutim, da mi je v teh dneh 

sreča naklonjena, vendar ni bilo vedno tako. Grenkoba otroških let v meni tli. 

Tlačim jo v vase in nočem, da privre na dan. A so trenutki, ko se bolečina oglasi s  

vso silo.  »Zakaj ravno sedaj, ko bi morala uživati ob pogledu na morje?« se tiho 

sprašujem, kakor da ne vem, da mi je morje priklicalo spomine, saj je morje del 

mojih nočnih mor.  

Moje otroštvo je zapletena zgodba. Rodila sem se v daljnem kraju, ki ga od 

naše dežele loči široko morje. Mama, ki je služila kruh v Egiptu, se je morala po 

kratkem obisku doma vrniti na delo. Pustila je mojega očeta z dvema otrokoma in 

staro mamo. Bilo je nujno za preživetje, da je šla. Tam daleč čez lužo, kot se je po 

domače reklo, je služila kot kuharica v veliki bogati družini. Domov je pošiljala 

denar in druge stvari , ki jih je družina uporabila za življenje. Ob vračanju v Egipt  jo 

je stiskala v prsih  misel na slovo od domačih. Obhajala jo je tudi slabost , misleč, da 

zaradi nemirnega morja in zibanja ladje; saj še ni vedela, da me nosi pod srcem. 

Vožnja se ji zdela daljša in napornejša bolj  kakor kadarkoli prej. Slabost je čutila še 

dolgo po prihodu v Egipt, dokler ni z žalostjo ugotovila, da je noseča. Tako torej 

nisem bila težko pričakovano in zaželjeno dete, ampak nebodigatreba, ki je vsem 

porušil načrte. Mama je nekaj časa svoje stanje prikrivala pred družino, kjer je 

službovala. A prej ali slej je resnica morala na dan, ker se je zredila in se ji je 

trebušček napel. Vendar so jo tam imeli radi, njeno delo so cenili, zato so poskrbeli, 

da je lahko še naprej delala v kuhinji.  Očetu  je mama novico sporočila v pismu, ki 

je imelo sledove solza. Ko ga je zvečer ob soju petrolejke prebral, se je prijel za 

glavo in se zamislil: »Joj, še ena usta več!« je žalostno dahnil.     

Čas je tekel in nekega pomladnega dne sem privekala na svet. »Punčka je!« 

so sporočili mami, »lepa kakor angelček. Kako ji bo ime?« 
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»Pa naj bo Angela, če pravite, da je tako lepa«, se je hitro odločila mama. Potem 

me je stisnila k sebi in oči so ji zalile solze. »Oh, kako rada bi te obdržala pri sebi. Že 

čez par mesecev te bom morala poslati domov. Srce mi bo počilo.« 

Mati je namreč morala po rojstvu spet opravljati delo  in ni  imela možnosti, da bi 

me imela ob sebi. Vse matere, ki se jim  je podobno godilo, so poslale otroke 

domov. Jaz, mala štručka, pa nisem niti slutila, kaj me čaka. Pridno sem pila pri 

maminih prsih in rastla. Mati me je prižemala k sebi, kakor da bi se hotela do sitega 

naužiti moje bližine. Vedela je, da bo nekega dne med nama morje. 

Mama me je naučila piti mleko iz stekleničke za tisti dan, ko bo treba na pot. 

S sovaščanko, ki se je z ladjo  odpravljala domov, se je dogovorila, da prevzame še 

poseben tovor – mene. Skrbno in s strtim srcem, je pripravila oblačila, odejice in 

hrano. Vse je zložila v večji kovček. Zraven je dodala še darila za domače in denar. 

Tudi ženski, ki je na poti skrbela zame, je mama plačala dogovorjeni znesek. Še 

zadnjič me je objela in mi natrosila več sto poljubčkov. Žalostnih oči je na pomolu 

mahala v slovo in nama želela srečno vožnjo. Prijateljice so jo tolažile, da je zdržala 

čas slovesa, čeprav se je v njej vse lomilo in krušilo.  Spet smo se videle čez sedem 

let.  

Vožnjo z ladjo sem dobro prestala; tako sem slišala od ljudi, ko sem lahko razumela, 

kaj mi pripovedujejo. V pristanišču je naju z žensko pričakal oče. Radovedno me je 

pogledal, pokimal, poujčkal in  me spet vrnil ženski v naročje. Prijel je kovčke, jih 

naložil na voz, zagrabil vajeti in pognal konja po zaprašeni cesti. Takega ropota in 

tresenja nisem bila vajena, zato sem zajokala. Oče pa se je zasmejal: » Oho, naša 

mala aleksandrinka je pa razvajena!« Tako so namreč pravili doma ženskam, ki so 

služile v Aleksandriji in sploh v Egiptu. 

Na začetku vasi sta na nas čakala sestra in brat, stara šest in osem let. Okrog 

njiju pa še vsi bosonogi otroci iz vasi. Radovednost in pričakovanje sta  jim  sijala v 

očeh. Mladež si je obetala  kakšne sladke dobrote. Ko je voz prispel, so se z vzklili 

zapodili za nami, da so vaščani takoj vedeli, kaj se dogaja. Pred  našo hišo so se 

zbrale sosede, ki so bile ravno takrat doma. Na pragu je čakala babica – nona po 

domače. A voz, še preden se je ustavil, je bil poln prerivajočih se otrok. Brat in 

sestra sta neučakano spraševala: »Kaj nama je mama poslala? Kdaj se bo vrnila?« 

Oče pa ju je miril: »Le počasi, otroka. Vse po vrsti. Najprej vama pokažem našo 

Angelco, vajino novo sestrico. Pridita bliže!« Otroka sta se obotavljajoč približala in 
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začudeno gledala. Od utrujenosti sem zaspala. Sestra je vprašala: » Ali je to taka 

punčka, ki odpira in zapira oči?« Nona pa se je zasmejala: »Ne,ne! To ni igračka, je 

prava živa punčka, ki bo živela pri nas. Glejta, da bosta pazila nanjo.« Vzela me je v 

naročje in takoj so pristopili še vsi zbrani, da bi me videli. Nekatere ženske so začele 

modrovati: » Lepa je Angelca, vendar bo za vas hudo breme. Zaradi nje se vaša 

mama ne bo mogla vrniti tako hitro, kakor je sprva nameravala. Še en trebušček 

več bo morala nahraniti.« Oče pa je vse mirno zavrnil, rekoč: »Skorjica kruha in 

lonček mleka bo vedno na voljo za našo ta malo.« Moj bratec je tedaj jezno 

zacepetal: »Obljubila mi je, da se bo vrnila domov, ko bom imel dvanajst let.« Prijel 

je sestro za roko in jo odpeljal v hišo. Mene ni niti pogledal, pa tudi daril, ki mu jih 

je mama poslala, ne. Tako se je začelo moje življenje v domači hiši. 

Ona je imela veliko dela v hiši in okrog nje. Skrbela je za otroke in  obenem 

opravljala še lažja kmečka dela. Oče je bil veliko zdoma. Zorane in posejane njive, 

urejen vinograd, sita in zdrava živina so bili breme na njegovih ramah. Ker sama ni 

zmogla vsega, je nona večkrat mene zaupala v varstvo bratu in sestri. Nesla me je v 

pleteni posteljici v senco pod drevo in otrokoma zabičala: » Glejta, da jo ne 

popihata po vasi. Jaz imam drugo delo, vidva pa pazita nanjo!«  Komaj je odšla v 

hišo, sta otroka, ki se nista veliko zmenila za njene ukaze, stekla h gruči, ki ju je 

vabila. A moj vreščeči jok, je nono privabil nazaj; ustrašila sem se mačke, ki je 

skočila na košaro in hodila po meni. Spodila je mačko, me vzela v naročje in 

potolažila. Tudi otrokoma je zažugala: »Vama že oče pokaže, ko se zvečer vrne s 

polja. Nič me ne ubogata!« 

Od celodnevnega dela utrujeni oče pa je zvečer le malo zarohnel nad otrokoma in 

ju poslal spat. Noni pa je rekel: »Če bi bila njuna mama doma, bi bilo drugače. Tako 

bi bilo, kakor mora biti v družini. Vsi jo pogrešamo, jaz in otroci. Jutri ju peljem  v 

mesto v mesto na sejem, da bomo imeli lep dan.« Nona pa je odkimala:«Ni res, da 

bi bilo, kakor mora biti. Lačni bi bili vsi skupaj in še streha bi se nam podrla na 

glavo. Zaradi denarja, ki nam ga pošilja, imamo zdaj njive in vinograd. Zapomni si! 

To so hudi časi za vse nas in potrpeti moramo. Tudi jaz težko prenašam tako stanje, 

imam več dela, kakor ga zmorem in trudna sem vsak dan bolj.« Tedaj je oče 

žalostno pogledal in zamrmral: » In sedaj še otrok! Ne vem, kdaj se bo vrnila!« 

Zgrbljen od obupa se je odpravil spat. 

Leto ali dve sta minili in življenje na vasi je teklo svojo pot. Že sem tekala za 

bratom in sestro, ki jima moja družba ni bila po volji. Bila sem prepočasna in nisem 
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bila kos njihovim vragolijam. A bolj kot to, sta meni pripisala krivdo, da mame še ni 

doma. Pogosto se je dogajalo, da se je brat znesel nad menoj. Sestra ga je 

posnemala, ker je  bil njen vzornik. Včasih sta mi pojedla kruh, ki mi je bil namenjen 

ali sta  me zvabila stran od hiše in me pustila samo, da sem ju klicala in jokala. 

Običajno sem se zasmilila mimoidočim, ki so me potem odnesel domov k noni. 

Večkrat sta proti meni vrgla pajka ali ščurka. Celo s krastačo sta mi nagajala. 

Govorila sta mi, da nisem angelček, ampak hudiček. Ob njiju se nisem počutila  

varna, še majn pa  ljubljena. Pri noni pa sem dobila vso potrebno ljubezen in 

toplino, ki sem jo tako zelo potrebovala. Nona je imela rada vse tri . Tudi oče nas je 

kdaj vzel v naročje in pobožal po kuštravih laseh. Za kaj več pa ni bilo časa, ni 

utegnil. 

Spominjam se, kako je par let kasneje prišel oče pozno ponoči domov. Vrnil 

se je iz vaške gostilne. Loputal je z vrati, klel in robantil. Takega očetovega 

obnašanja nisem bila vajena, zato sem začutila v sebi strah in nemir. Ko smo 

naslednje jutro vstali, očeta ni bilo več doma in dogodek je ostal nepojasnjen. Že 

čez nekaj dni pa je vse prišlo na dan. Brat se je  vrnil z modrico na licu in z 

užaloščenim obrazom.  Hotel se je skriti pred družino in pred plazom neprijetnih 

vprašanj. A nona je hitro vse opazila, ga posedla na stol in z blagodejnim 

obkladkom ublažila bolečino na licu. Priznal je, da se je stepel s prijatelji, ker so 

grdo govorili o mami.  Tega ni prenesel. Najprej je mamo branil z besedami, potem 

pa je udaril. Jokal je bolj od užaljenosti kakor od bolečine. Potem ga je oče pobožal 

po ramenu in mu prav mirno rekel: »Tudi jaz sem bil zadnjič tako besen, da bi mami 

prisolil klofuto, če bi bila tukaj. Danes bi mi bilo žal. Veš, vsako žensko, ki služi 

grenak kruh tam daleč preko morja, na vasi opravljajo. Znova in znova si izmišljajo 

no ve in nove zgodbe, da človek ne ve več, kaj je res in kaj ne. A sem premislil in se 

odločil, da verjamem naši mami, ne pa besedam pijancev. Tako stori tudi t. Zaupaj 

mami, da bomo srečno zaživeli, ko se vrne.« Brat je nemo prikimal. 

Nekega dne je moral oče spet v pristan  po nekaj žensk iz vasi, ki so se vrnile 

domov.  Vzel me je s seboj .Čudila sem se vsemu, kar sem videla:množici ljudi,  

morju, velikim ladjam. Saj se nisem mogla spomniti, da sem pravzaprav z veliko 

ladjo že priplula z one strani morja. Naslednje očetove besede so mi vlile veliko 

upanja. Rekel je, da se bo spomladi s tako ladjo vrnila mama. V mislih sem jo že 

videla, kako stoji na krovu in mi maha. Njen obraz bi prepoznala, saj sem ga 

pogosto gledala na fotografiji, ki je visela v sobi. Zamižala sem ob tako živih 



Zgodbe lešandrink 
 

 
 14 

prestavah in občutila njen topel objem in vso ljubezen po kateri sem hrepenela. 

Oče pa me je predramil s svojim glasom. Najraje bi ponovno zaprla oči, a občutek je 

zbledel in minil.  Vrnili smo se s tovorom in z ženskami. Spet se je zbrala vsa vas v 

pričakovanju. Mi smo prejeli dolgo pismo od naše mame, pa tudi nekaj daril. A kaj, 

ko bi najraje imeli njo. 

Tisto zimo je nona obolela in pomladi ni dočakala. V času njene bolezni  smo 

bili pretreseni od zle usode in počutili smo se nemočne. Lajšali smo ji bolečine, več 

pa nismo mogli pomagati. Sprašujoče in prestrašeno smo posedali ob njeni postelji 

in se tiho spraševali, kaj bo, če nas še ona zapusti. V otroški naivnosti sem se 

sklonila k njenemu licu in vprašala, če bo umrla. Odgovorila mi je: » Veš, ljuba 

Angela, da sem na svetu več časa, kakor večina drugih  v  vasi. Tudi zame prihaja 

čas odhoda. Rada bi še enkrat videla mamo, a če me Bog pokliče, pojdem. Pomnite, 

da vas imam rada in ne želim, da bi se prepirali. Vsak naj poprime za delo in zmogli 

boste tudi brez mene. Le tako bo mama ponosna na vas, ko se vrne.« 

Mrzlo je bilo in burja je brila okrog vogalov, ko je nona umrla. Odslej je bilo v 

hiši bolj temačno, mrzlo in tuje. Otroci smo nespretno poprijeli za lonce, marsikaj 

prismodili,  prenekatero jed naredili neužitno. Pogosto ogenj v štedilniku ni hotel 

goreti, še živali v hlevu so bile vznemirjene in so se čudno obnašale. Bolj lačni smo 

bili kakor siti in še bolj potrebni nežne mamine roke. Včasih nam je prinesla soseda 

ali teta kaj za pod zob, da smo se najedli. Potem je prišla pomlad, žene so prihajale 

in odhajale, a naše mame ni bilo… 

Končno smo otroci izvedeli zakaj je ni.  Oče nam je s težavo povedal, da bo mama 

še eno leto v Egiptu. Tega nismo mogli več razumeti. » Le zakaj, ko pa si vsi tako 

želimo , da se vrne?!« smo se razočarani spraševali. A očetov odgovor je bil hladen: 

»Tako sva se z mamo v pismih dogovorila. Potreben nam je denar.« Tedaj sem se 

zarekla, da ko odrastem, ne bom rabila denarja., ker je kriv, da nismo srečni, da 

nimamo mame. 

 Potem je zame začel teči čas še bolj počasi in hrepenenje  je postajalo še 

močnejše. Vsi smo čutili enako a smo se vdali v usodo. Ko je le prišla vest, da se 

mama vrača za vedno, nas je zaskrbelo, kaj vse moramo storiti, da bo našla lepo 

urejen in prepleskan dom. V hiši je završalo od delovne vneme. Na pomoč so 

priskočili sosedje in sorodniki. Nakupili smo nekaj novih loncev in v omari poiskali 
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najboljše rjuhe. Shrambo smo napolnili s hrano, da bo mama imela s čim kuhati. 

Prav vse kotičke smo pregledali in se znebili stare šare. 

Prišel je težko pričakovani dan. Nadeli smo si najboljše obleke. Zarana smo se 

odpeljali z doma. V pristanišče smo prispeli pred ladjo. Napenjali smo oči in budno 

opazovali obzorje. Vsak izmed nas bi rad prvi zagledal ladjo. Brat jo je prvi uzrl. Bila 

je komaj vidna pikica na obzorju, ki je hitro pridobila prave oblike in se večala, 

večala.  Začeli smo poskakovati in mahati z roko, da bi nas mama čim prej opazila. 

Oče pa si je vedno pogosteje z robcem otiral solzne in zardele oči. Mislila sem,  mu 

je med vožnjo priletela mušica v oko.  

Ladja je pristala. Po mostičku so se začeli spuščati prvi potniki. Veliko jih je 

čakalo zgoraj pri ograji. Razdalja ni dopuščala, da bi prepoznali obraze. Mame 

nismo zagledali.  Roke so mahale, slišalo se je radostne vzklike in klice po imenih. 

Postajali smo že utrujeni od mahanja in poskakovanja, ko je  iz skupine potnikov 

izstopila lepo oblečena ženska in stopala naravnost proti nam. Njene oči so se 

smejale, razširila je roke, še preden nas je dosegla. Mama. Naša mama. Prav zares? 

Stekli smo v objem. Otroci smo zajokali od sreče. V tistem trenutku smo želeli 

nadoknaditi vsa puščobna leta. Zdaj bomo zaživeli. Šele čez čas je prišel na vrsto 

oče, potrepljal nas je po rami, naj se malo umaknemo. Starša sta se prisrčno objela. 

Spraševali in govorili smo drug prek drugega, da se nismo niti dobro slišali. Naši 

pogledi so se božali. Nismo se mogli nagledati naše lepe mame. Ona je bila za nas 

najlepše darilo. To srečanje mi je tako živo ostalo v spominu, da ga lahko kadarkoli 

do potankosti prikličem nazaj. Ti trenutki so bili nabiti s čustvi in ganjenostjo. 

Ko so bili kovčki na vozu varno pripeti, smo otroci sedli mednje. Oče in mama 

sta sedla na prednji sedež in konj je  lahkotno povlekel voz. Peljali smo se boljšemu 

življenju naproti. Tako smo tedaj vsaj verjeli. A v meni so se kmalu oglasili dvomi in 

niso potihnili. Naš dom se mi je zdel preveč preprost za  mamo, ki je bila vajena 

razkošne vile. Spraševala sem se tudi, ali nas bo imela tako rada kakor nona. In ali 

jo bom jaz lahko vzljubila. Vprašujoče sem zrla v njen hrbet, da bi našla odgovore. 

čutila sem, da mi mama ni tako blizu, kot drugi člani družine.  Brat, ki me je 

opazoval je uganil moje misli. Najbrž so se podobna vprašanja porajala tudi njemu. 

Reke je : »Privadili se bomo eden na drugega. Boš videla, da nam bo skupaj lepo. 

Najvažnejše je, da se onadva razumeta.« Pokazal je na očeta in mamo. » Še se 

imata  rada. O bog, še ene sestrice pa res nočem« je kislo dodal. Prikimala sem.   
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Veliko let je poteklo od takrat. Misli, ki  bremenijo mojo dušo, se razblinjajo. 

Morje še vedno v istem ritmu udarja ob skalovje. Mame in očeta ni več. Za 

posledicami razdrtih družin je trpelo mnogo ljudi. Za vedno so zaznamovale  

njihova življenja. Sreča nam kljub denarju ni stala ob strani.  

                                                                                             Zapisala Ljuba Krušič 

 

5. UČNA POT  PO POTI LEŠANDRINK  

Povezali smo tri bližnje kraje. Izhodišče je Prvačina, od koder nas vodi pot proti 

Dornberku, od tu pa gremo proti Gradišču nad Prvačino. Cilj je ponovno v Prvačini. 

 

Slika 4: Po poti aleksandrink 

Pot težavnostno ni zahtevna, ima sicer nekaj vzponov, a nobeden ni prezahteven, da ga 

ne bi zmogli mlajši ali nekoliko starejši popotniki. Samo pot bi ob zmerni hoji prehodili v 

dveh do dveh urah in pol. S postanki bo pot trajala šest ur. 

 

 Slika 5: Pogled z Gradišča na Dornberk 
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Slika 6: Pogled iz Prvačine na Gradišče   

 

 Slika 7: Pogled z Gradišča na Prvačino 

 

5. 1 PRVAČINA 

5. 1. 1 HIŠA NA PLACU 

Pot začenjamo v Prvačini. Na avtobusni postaji člani turističnega podmladka OŠ Dornberk 

pričakamo in pozdravimo pohodnike – turiste. Predstavimo se in jim na kratko predstavimo 

Prvačino. Sprehodimo se mimo Sokolskega doma. Na kratko povemo nekaj o kraju, nato pa se 

skozi drevored povzpnemo na plac.  
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Slika 8: Skozi drevored proti placu 

Pot nas vodi po drevoredu mimo pokopališča. Na vrhu se odpre pogled na majhen »plac« - trg, 

nad katerim se mogočno vzdiguje cerkev. Na nasprotni strani stoji muzej, posvečen 

aleksandrinkam. Hišo je občina z namenom, da se ohrani njena namembnost odkupila in predala 

v upravljanje društvu. Tu nas pričaka predstavnica Društva za ohranjanje kulturne dediščine 

aleksandrink. Na kratko nam pove nekaj podatkov o aleksandrinkah, hiši na placu, kot imenujejo 

muzej, in nas povabi v spominsko hišo.  

 

                     

      Slika 9: Hiša na placu                                Slika 10: Notranjost hiše na placu (spletni vir 1) 
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5. 1. 2 KEK 

Po ogledu muzeja obiskovalcem postrežemo s KEKOM. 

 

 

Kek je sladica, ki so jo ženske, ki so se vrnile iz Egipta, rade 

pekle.  

 

*Ime "kek" po verjetnosti izvira iz angleške besede "cake". 

 

 

 

 

 

Nasproti muzeja stoji hiša, v kateri je živela aleksandrinka – Rozalija. Njena potomka Lucija pove 

njeno zgodbo.  

ROZALIJINA ZGODBA   

Nekega sobotnega večera sem iskala v nonini omari sukance za šivati. Ker nisem bila dovolj 

velika, da bi dosegla škatlo je padla na tla neka druga škatla in se odprla. Iz nje je padla zlata 

zapestnica in slike, na katerih je bila lepo urejena gospa. Vzela sem jih v roke in si jih bolje 

ogledala. Te gospe nisem poznala, zato sem šla do none in jo vprašala,  kdo je. Prosila sem jo, 

naj mi pove zgodbo te gospe.  

Tako je začela pripovedovati: »Ta gospa je mama tvojega nonota. Imenovala se je Rozalija, ki se 

je z Jožetom poročila v Prvačino. Rozalijina tašča Marija je bila zelo hudobna in jo je preganjala v 

Egipt, naj gre delat kot aleksandrinka. Marija je Rozaliji obljubila,da bo na njene otroke popazila 

ona. Tako je Rozalija s težkim srcem odšla v Egipt služit denar.«  

Nato sem vprašala, kdo je deklica na sliki z Rozalijo. Nona pa je naprej govorila: »Rozalija je to 

deklico pazila in ji bila dojilja. Ta čas pa so Rozaliji njeni sorodniki in Jože pisali pisma, katera so 

ji sporočala, da naj se čim prej vrne domov, sicer bo izgubila otroka. Otrokoma je bilo ime Vanko 

in Emilija – po domače Milka. Marija za otroke ni skrbela, tudi hrane jima ni dajala. Ta Marija je 

bila tako nesramna, da je Vanku in Milki dala kos kruha in ju poslala, naj gresta okrog ulice, da 

bodo ljudje videli, da niso brez hrane. Ko sta se vrnila, jima je kruh seveda vzela in shranila zase. 

Otroka pa sta ostala sestradana in praznih rok. Rozalija je bila medtem dojilja neki deklici v bogati 

družini. Ko je izvedela, da Marija ne skrbi za njena otroka, se je vrnila domov. Vsi so bili zelo 

veseli njenega povratka, razen Marije seveda. Marija je otroka peljala k zdravniku, ki jo je okaral, 

da ne zna skrbeti za njiju. A ko mu je povedala celo zgodbo, ji je dal zdravila zastonj. Rozalija je 

bila na Marijo jezna, da sta se celo skregali.«  
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A življenje je teklo dalje, je še nadaljevala nona. Povedala je še, da se je kasneje  rodil še  moj 

nono Julij, kasneje pa še dvojčka Lojze in Marjetka.  

Zapestnico sem zamišljeno vrtela med prsti. Težko si predstavljam, da bi moja mama morala od 

doma in bi jaz ostala sama doma. Objela sem nono in jo poljubila. Hvaležna sem za svojo 

družino.  

Danes so od otrok še vsi živi, le stric Vinko je umrl.  

                                                                                                Zgodbo zapisala: Lucija Zorn 

5. 1. 3 OD PRVAČINE DO DORNBERKA 

Po malici se odpravimo proti Dornberku. Pot, ki povezuje dva sosednja kraja, imenujejo domačini 

Kuboti. Pelje nas po drevoredu navzdol mimo železniške postaje. Po kratki asfaltirani poti se 

umaknemo na poljsko makedamsko pot. Pot ni zahtevna, v slabem vremenu popotnik potrebuje 

dobro obutev, saj je blatna. A lepota narave, ki jo obkroža, odtehta blatne luže. Pot je dolga 

približno 2,8 km, za pot potrebujemo približno 45 minut. 

 

 

Slika 11: Od Prvačine do Dornberka 

 

 Slika 21: Med vinogradi in nasadi breskev 
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Med breskovimi nasadi in vinogradi kmalu pridemo do mosta preko reke Vipave. Tu naredimo 

kratek postanek, da se razgledamo. Tu nas že čakajo naši vrstniki – člani biološkega krožka, ki 

predstavijo življenje ob reki Vipavi.  

 

 Slika 13: Most čez reko Vipavo 

Počasi se odpravimo. Ko pridemo do regionalne ceste Ajdovščina – Nova Gorica, desno 

zavijemo proti šoli.  

 

5. 2 DORNBERK 

Prispemo v Dornberk. Člani turističnega podmladka na kratko predstavimo kraj. Tu Matija pove 

zgodbo.  

MARIJINA ZGODBA 

V nedeljo popoldne sem šel k sosedi Mariji. Ker vem, da je bila v Aleksandriji, sem jo prosil, naj 

mi kaj pove kakšno zgodbo iz tistih dni. Soseda Marija se je zamislila in začela pripovedovati: 

»Ko sem imela dve leti, me je zapustila mama. Zaradi velike revščine je šla s trebuhom za 

kruhom v Aleksandrijo, takrat glavno mesto Egipta. Pri šestih letih pa je v Aleksandrijo odšel še 

oče. Vsa ta leta sem živela pri noni (babici). Pri 6,5 letih me je prišla iskat mama, in tako smo vsi 

skupaj odšli na tuje. Mama in tata sta takrat delala v isti hiši, tako da smo živeli pri gospodarjih. 

Takrat sem ob prihodu dobila za darilo psa. Zelo sem bila vesela. Pri sedmih letih sem začela 

obiskovati francosko šolo. Ker se nisem znašla po mestu, me je šolski avtobus prišel iskat na 

dom, in me odpeljal v šolo. Šola je trajala ves dan. Kmalu se je rodil brat, zato smo se preselili v 

svoje stanovanje. Mama je služila kot sobarica, oče pa je opravljal moška dela in celo napredoval 

v šefa. Tako sem postala varuška mlajšemu bratu. Takrat se je moje otroško življenje zaključilo, 

saj nisem imela nič prostega časa, nič se nisem igrala. Opravljala sem hišna opravila, kuhala. Ko 

sem imela dvanajst let, so očeta zaprli. Takrat smo bili Slovenci pod Italijani in vsi Italijani so bili 

zaprti (internirani). Zaprt je bil dve leti. Mama je zaradi tega dogodka pustila službo, saj je morala 

skrbeti za naju z mlajšim bratom. Takrat nam je bilo zelo hudo. Morali smo oddajati sobe, mama 

je kuhala za druge, da smo preživeli. Ko se je oče vrnil iz zapora, sem imela štirinajst let. Dobila 

sem še enega bratca. Ko sem imela petnajst let, sem morala v službo v vojaško fabriko. Tam 

sem delala leto in pol. Imela sem dve prijateljici – sosedi, saj ni bilo časa, da bi hodila okrog po 

mestu. Aleksandrija je bila takrat med najlepšimi mesti. Imela je dosti bogatašev. Tam je bilo dela 

dovolj za vse. Revni smo opravljali delo kuharjev, sobaric, varušk, hlapcev, šoferjev. V tistem 
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času je bil Egipt angleška kolonija, Egiptu pa je takrat vladal kralj Faruk. Med vojno so bili zelo 

močni zračni napadi. Vsak večer so bombardirali. Morali smo si poiskati zaklonišče v kakšni 

močni kamniti hiši. Veliko je bilo mrtvih, seveda revežev, ki so niso uspeli najti zavetja. Ko sem 

imela šestnajst leti in pol, nisem našla službe za varuško. Gospodinja je bila zelo vesela, saj 

otroci drugih deklet niso hoteli za varuške, mene so pa imeli zelo radi. Skrbela sem za otroke 

stare štiri leta in sedem let. Starejša je bila malce bolna, zato je bila zelo zahteven otrok. Morala 

sem jih hraniti, odpeljati na sprehod, učiti, jih zabavati. Za delo mi je gospodinja zelo dosti 

plačala. Gospodinja me je imela zelo rada. Lahko sem jedla kot gospodarji. Drugi delavci v hiši 

niso imeli takih bonitet. Včasih mi je podarila kakšno obleko, za mlajše brate pa kakšno igračo. 

Za novo leto sem dobila dvojno plačo. Ob koncu vojne pa smo morali vsi tujci in Egipta. Moji 

gospodarji so šli v Ameriko in so me prosili, če grem z njimi, vendar nisem hotela. Tak sem bila 

pri njih v službi kar dve leti in pol. Tako smo se odpravili nazaj domov v Slovenijo. To je bilo 

marca 1946. Do Splita smo prišli z veliko ladjo (Queen Elisabeth). Nato smo morali biti v 

karanteni v Trogiru kar štirinajst dni. Nato smo do Rijeke prišli z vaporetom. Pot smo z vlakom 

nadaljevali do Ljubljane. Pot je trajala kar štiri dni. V Ljubljani na postaji so nam dali nekaj hrane; 

ržen kruh in projo za odrasle, za otroke pa kakav in piškoti. Čeprav sem imela že skoraj 

devetnajst let, sem se tisti trenutek odločila, da sem otrok, ker sem hotela jesti kakav in piškote. 

Tukaj v Sloveniji smo imeli streho nad glavo, vendar mi je bilo zelo težko se vključiti v to življenje. 

Navajena sem bila mestnega življenja, bila sem gospodična, tukaj pa me je pričakalo trdo 

kmečko življenje. Tukaj v Sloveniji je bilo po vojni zelo hudo, še vedno ni bilo zaslužka. Kljub 

temu, da sem bila daleč od doma, imam zelo lepe spomine na Aleksandrijo.« 

Taka je bila zgodba iz otroštva sosede Marije. Nato mi je soseda Marija pokazala še nekaj slik iz 

tistega časa. 

Zgodbo zapisal: Matija Filiputti 

5. 2. 1 TIČKI Z VRZOTAMI 

V šoli nas že pričakujejo učenci, ki obiskujejo izbirni predmet sodobna prehrana. Skupaj s 

članicami društva Žene iz Prvačine pripravijo kosilo.  

Ponudijo na TIČKE Z VRZOTAMI, jed, ki so jo aleksandrinke prinesle iz Egipta.  

 
 

Liste vrzote (ohrovt)  previdno oluščimo, tako da ostanejo 
čim bolj celi. Če ima zelo debele sredinske žile, jih po vrhu 
porežemo - pazimo, da ostane list cel 
Liste polagamo v slan krop in jih pustimo vreti toliko časa, 
da ovenijo - se zravnajo. 
Z mrežico poberemo liste na cedilo in jih pustimo, da se 
odcedijo in malce ohladijo. 
 
Dno večje kozice nato obložimo z listi vrzot –porabimo 
manjše poškodovane liste. 
Nato na vsak list (malo pod vrhom, tako, da lahko 
zapognemo) damo približno za en čevapčič mase (če je 
list manjši, pač malo manj). 
List nato najprej prepognemo z vrha, tako da odteče 
morebitna odvečna voda, nato ga položimo v kozico na  
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napravljeno podlago iz listov. Ko se kupček zvitkov viša, z listi oblagamo tudi obod kozice. 
 
V ponvi segrejemo olje, in sicer 3 do 4 žlice, na katerem prepražimo nekaj olupljenih strokov 
česna. Ko česen porjavi, ga odstranimo in dodamo na zelo tanko, nasekljano čebulo (čebula naj 
bo nasekljana tako,  da postane skoraj kašica). Čebulo malce popražimo, da postekleni in 
dodamo paradižnikovo mezgo (2 do 3 žlice). Še malo prepražimo in enakomerno prilijemo čez 
zvitke. 
Postavimo na ogenj in takoj zalijemo z nekaj zajemalkami vrele jušne osnove (pripravimo z vodo 
in kocko).Tekočine prelijemo samo toliko, da sega do vrha zvitkov ali celo malenkost manj. Na 
zvitke damo pokrovko, ki je manjša od kozice (tako da gre noter) in pritisnemo (tekočina prileze 
malce čez). Kozico pokrijemo z ustrezno pokrovko. 
 
Kuhamo približno eno uro, najmanj pa toliko, da je riž kuhan (poskusimo) in da izpari vsa voda. 
Če ob poskušanju ugotovimo, da je premalo slano, še malo dosolimo, in sicer tako, da sol najprej 
raztopimo v vodi in enakomerno prelijemo zavitke (nato malo ob straneh privzdignemo, 
potresemo, da se sol enakomerno porazdeli po zavitkih). 
 

5. 2. 2 OD DORNBERKA  DO GRADIŠČA 

Po slastnem kosilu se odpravimo dalje. Pot nas vodi ob regionalni cesti skozi vas Dornberk mimo 

trgovine, pošte, banke. Pridemo do križišča, kjer izberemo pot naravnost. Na levi se nad nami 

odpira pogled proti Taboru, na desni pa pogled na zelene nasade breskev in na Prvačino. Levo 

zavijemo proti Gradišču. Pot se strmo vzpenja, a ni pretežka, primerna je za mlajše in nekoliko 

starejše. Ob razpotju izberemo pot, ki pelje desno proti vasi.  

 

Slika 14: Od Dornberka do Gradišča 

 

5. 3 GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Ustavimo se pred kapelico, kjer nas pričaka domačin, g. Dragotin Volk, potomec aleksandrinke in 

pove svojo zgodbo. Kapelica je posvečena aleksandrinkam, kar nazorno pove napis na njej.  

Popotnikom  postrežemo s čajem. Ponudimo LIPOV ČAJ in PRAVI ČAJ Z MLEKOM.  

Aleksandrinke so imele navado, da so s seboj  iz Egipta prinesle pravi čaj in ga doma kuhale ter 

postregle z mlekom. To je bilo za takratne čase nekaj, kar so si lahko privoščile le redke družine.  

Vedno pa so, ko so odhajale v Egipt s seboj nesle lipov čaj. Ko g. Volk konča svojo zgodbo, se 

odpravimo proti Prvačini. 
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 Slika 15:  Napis na kapelici 

                       

Slika 16: Kapelica na Gradišču nad Prvačino       Slika 17: Dragotin Volk (spletni vir 1) 

 

5. 3. 1 OD GRADIŠČA DO PRVAČINE 

Slika: 18: Od Gradišča do Prvačine 
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Spustimo se proti regionalni cesti. Cesto prečkamo in uberemo bližnjico. Pot nas vodi čez 

železniško progo. Zopet se vzpnemo proti placu. Za pot potrebujemo dobre pol ure. Vrnemo se v 

Prvačino na plac. 

 

5. 4 PRVAČINA 

Prijazne gostiteljice iz Društva za ohranitev kulturne dediščine aleksandrink nas že čakajo. Tu s 

tudi predstavnice Društva žena iz Prvačine, ki z dramskim projektom Moda iz baula nastopajo kot 

t.i. živi muzej, saj na izviren način predstavljajo originalna oblačila, ki so jih aleksandrinke prinesle 

iz Egipta, obenem pa s skeči ohranjajo živ jezik z izrazi aleksandrink, ki počasi izginjajo v pozabo.  

5. 4. 1 MODA IZ BAULA   

V času vladavine Kedivov, ki so zaradi zadolženosti prepustili Veliki Britaniji politično 

oblast, se je začel močan selitveni val premožnih Evropejcev v Egipt. Vse bolj se je 

uveljavljal angleški snobizem.  Priseljenci so razkazovali visok družbeni status tudi z 

zunanjim izgledom, kar je vplivalo tudi na status služabnikov, ki so sedeli pri gospodarjevi 

mizi. Dojilje, varuške in strežnice so nosile posebne uniforme. Gospodaričine 

spremljevalke, »dame de compagnie«, ki so spremljale gospo v javnosti, so morale biti 

vitke, lepe, uglajenega vedenja in oblečene po zadnji modi, tako da so jih gospe s 

ponosom razkazovale. Takrat so še vedno pod obleko nosile steznike, ki so bili oblikovani 

tako, da so potisnili prsi naprej in boke nazaj. Od tu ime S-linija, ki poudarja ozek pas. 

Tanjša in mehkejša je bila tkanina, bolj imenitna je bila gospa. Pomemben del takratne 

ženske garderobe so bile čipkaste bluze zapete do vratu. Čipkasto ali bombažno bluzo, 

okrašeno z najrazličnejšimi vezenimi ali svilenimi trakovi, so oblekle h krilu, ki je sega lo 

do tal. Pogoste so bile tudi preproste dvodelne obleke.  

 

Oblačila so si lepšale z najrazličnejšimi dodatki, ki so nakazovali imetnikov družbeni 

položaj in predstavljali določeno časovno obdobje. Zložljive pahljače so prišle iz Daljnega 

vzhoda. Dežniki – sončniki, ki so jih uporabljali že v 18. stol. v Franciji, so bili pomemben 

modni dodatek. Značilnost obdobja angleške nadoblasti so bile spete frizure in nakit. 

Najbolj priljubljeni pa so bili biseri, dolge ogrlice, broške in drobni, viseči uhani.   

Tako oblečene so se vračale iz Egipta domače ženske. Bile so lepe in elegantne.  

 Slika 19: Moda iz  baula (spletni vir 1) 
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5. 4. 2 HALAVA 

Postrežejo še s HALAVO, tudi znano jedjo, ki so jo prinašale aleksandrinke iz Egipta ter 

pripravijo delavnico izdelave halave. Tu Edita in Ema povesta še svoji zgodbi. 

KAROLININA ZGODBA  

Karolina se je rodila leta 1885 v Prvačini. Ko je bila stara 28 let, je izgubila moža in tri otroke. Ob 

tem se je počutila zelo osamljeno in žalostno. Sorodniki so ji svetovali, naj gre v Aleksandrijo, kjer 

so že bili njeni sovaščani in sorodniki. Tam so ji priskrbeli službo pri bogati družini. Nekaj časa se 

je še počutila žalostno in osamljeno, ampak bolečina, ki jo je pustila za sabo v domovini, je 

sčasoma zbledela, saj čas naredi svoje. Najprej je služila kot sobarica, ob prostem času se je z 

rojakinjami družila v parku ali v cerkvi. Če je katera od njih odšla domov, so si izmenjale dobrine, 

ki so bile namenjene sorodnikom. To so bile navadno halave ali dateljni, kdaj pa tudi obleke ali 

denar. Sorodniki so se tega zelo veselili. Karolina je v Egiptu služila pet let, bila je zelo skrbna in 

varčna, tako da si je ob prihodu domov lahko kupila zemljišče in si zgradila hišo. Tu je zaživela 

novo življenje. 

                                                                                                        Zapisala Edita Čebron Vukotić 

LUCIJINA ZGODBA  

Luciji je leta 1908 umrl mož zaradi bolezni, saj ni bilo potrebnih pripomočkov za zdravljenje. Imela 

je dva sinova. Ko je bil drugi star samo 41 dni se je že odpravila v Aleksandrijo. Bilo ji je zelo 

težko pustiti sinova v varstvu drugih sorodnikov, ampak ni imela izbire, saj je morala zaslužiti za 

preživetje. V Egiptu je služila kot dojilija pri precej premožni družini,  ki so bili priseljenci iz Anglije. 

Lucija pa je pazila na njihovo hčerko Mafaldo, občasno pa je pomagala tudi pri gospodinjskih 

opravilih. Mafaldo je vzela kot za svojo in se navezala nanjo. Tako ji je bilo topleje pri srcu. En 

dan v tednu je imela prost. Tega je navadno izkoristila za druženje s prijateljicami iz rojstnega 

kraja, kar jo je razveselilo. Ko je Mafalda že malo zrasla, so vsi skupaj odšli na potovanje, tudi 

Lucija. Z ladjo so odšli v Anglijo, kjer so ostali nekaj let. Nato so se vrnili v Aleksandrijo. Po dolgih 

letih se je Lucija končno vrnila domov, a ji je bilo nekako težko zapustiti Mafaldo. V rodni 

domovini je našla 44-letnega sina in vnuke. Spet je zaživela, se srečevala s svojimi prijateljicami 

iz Egipta, ki so se tudi vrnile. Skupaj so se potopile v spomine na pretekle dni, preživete v 

Aleksandriji.  

                                                                                                     Zapisala Ema Furlan 

 Slika 20: Izdelava halave (spletni vir 1) 
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*** 

Čas trajanja: 5 – 6 ur 

* Učna pot je dolga slabih 7 kilometrov, prehodimo jo v dobrih dveh do dveh urah in pol. S 

postanki (ogled muzeja, malica, kosilo, ogled kapelice, modna revija) celotna pot traja 5 do 6 ur. 

Čas izvedbe: od septembra do junija 

Stroški: Malica v Prvačini: 1 € 

   Kosilo (v šoli): 1,6 € 

   Vstopnina za ogled spominske hiše, posvečene aleksandrinkam in modna revija: 2 €  

               Prevozni stroški: odvisni od relacije 

 

***** 
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6 TRŽENJE 

Trženje je seveda pomemben del naloge, morda najtežji. Učno pot smo oblikovali tako, da smo 

vključili že obstoječe objekte, spominske poti, dodali pa smo še nove ideje.  Predvideli smo ceno, 

ki vključuje vstopnine, vodenje ter majhen prispevek za hrano (kosilo, malico). Seveda je 

potrebno tej ceni dodati stroške prevoza, ki niso majhni. Žal smo pri poslovanju z denarjem 

nekoliko utesnjeni, saj kot šola ne moremo tržiti svojega proizvoda kot kaka druga organizacija. 

Smo pa davčni zavezanec in bi kak račun lahko izstavili. Z vsemi, ki so pripravljeni sodelovati 

(hiša na placu in predstavniki društev), bi morali v bodoče še nekoliko dodelati finančno plat. Mi 

(učenci) smo svoje vodenje in organizacijo pripravljeni ponuditi brezplačno, saj bi taka 

organizacija učne poti  pripomogla tudi k promociji naše šole. Prostovoljno pa bi na pomoč 

pristopili tudi nekateri posamezniki.  

In komu bi to učno pot ponudili? V prvi vrsti smo razmišljali, da bi to bili osnovnošolci, zanimiva 

pa bi bila tudi za srednješolce ter vse, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas, obenem pa 

spoznati tudi delček zanimive zgodovine.  Celotna pot je zasnovana tako, da si jo družine lahko 

privoščijo kot odličen nedeljski izlet. Seveda so dejavnosti vezane na lepo vreme, bi se jih pa dalo 

v primeru slabega vremena prilagoditi.  

Ker je današnji medij mladih Facebook, smo zasnovali spletno stran, kjer so objavljeni vsi podatki 

o naših destinacijah, zgodbe aleksandrink, predstavili smo šolo,  dogajanje … 

Svoj načrt bomo oglaševali tudi na lokalni televiziji ViTel, s katero smo posneli tudi promocijski 

film. V dogovoru s TIC Nova Gorica bomo zgibanke, ki smo jih naredili, predstavljali tudi tam.  

Društvo za ohranitev kulturne dediščine aleksandrink ima svojo spletno stran. Z njim smo se 

dogovorili, da bomo učno pot oglaševali tudi tam.  

 

7 ZAKLJUČEK 

V turistični nalogi smo skušali predstaviti in organizirati učno pot po poti lešandrink. V njej smo 

skušali združiti zgodovino z lepoto narave ter aktivnim preživljanjem prostega časa.  

Hvaležni smo učiteljem, ki so nam pomagali s koristnimi nasveti. Skupaj smo prišli do zaključka, 

da lahko tako športno-kulturni dan vključi v svoj letni delovni načrt. 

Žal je vedno bolj vse povezano z denarjem, zato se nam to zdi še največji problem. Potrebno bi 

bilo najti načine, kako zmanjšati stroške.  

 

8 NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Na tržnici bomo simbolno predstavili naš proizvod. Ponujali bomo zloženko, ki smo jo naredili za 

promocijo. Obiskovalcem pa bomo ponudili tudi nekaj dobrot, ki jih bomo skuhali skupaj z našimi 

babicami. Na stojnici bodo mimoidoči lahko vzeli tudi majhno knjižico receptov. Za obiskovalce 

bomo pripravili tudi krajši kviz, v katerem se bodo preizkusili. Za nagrado bodo prejeli simbolna 

darilca.  

Naše dejavnosti bo predstavljalo 8 učencev.  
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